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دیدگاه

اشاره:
در جری�ان برگزاری روز صنعت و معدن 
نمون�ه  واحده�ای  کن�ار  در  و  امس�ال 
صنعتی و معدنی کش�ور، چندین واحد 
نساجی نيز موفق به دریافت لوح تقدیر 
شدند که ش�رکت زاگرس پوش یکی از 
این نمایندگان پرافتخار صنایع نساجی 
محس�وب می شود. این شرکت در سال 
1389 توليد آزمایشی خود را آغاز کرد 
و ه�م اکنون خط�وط توليد ای�ن واحد 
صنعتی به ظرفي�ت 350 عدد کت، 800 
عدد شلوار و 500 عدد پيراهن ، کاپشن 
و مانت�وی کالس�يک فع�ال می باش�د. 
ضمن این که دارای 20 ش�عبه فروش در 
اس�تان های لرس�تان، ایالم، خوزستان، 

کرمانشاه می باشد. 

گفت و گو با رحيم چگينی- مدیرعامل شرکت توليدی زاگرس پوش بروجرد
) واحد نمونه صنعتی سال 1390(



شمـاره صد ودهـم8      

ش��رکت توليدی زاگ��رس پوش بروجرد س��ال 
1389 در جريان س��فر س��وم هي��أت دولت به 
استان لرستان با حضور وزير مسکن و شهرسازی 
با ظرفيت توليد روزانه 250 دست کت و شلوار، 
400 ثوب شلوار تک و 500 ثوب پيراهن مردانه 
در ش��هرک صنعتی ش��ماره يک به بهره برداری 
رس��يده و موجب اش��تغال 300 نفر شده است. 
مساحت اين کارخانه 7 هزار متر مربع می باشد و  
با مشاوره متخصصين اروپايی و نصب ماشين آالت 

پرس به فعاليت خود ادامه می دهد.
چگين��ی ضمن اش��اره ب��ه مطالب ف��وق ادامه 
می دهد: اين ش��رکت 25 س��ال پي��ش در قالب 
ي��ک واحد کوچ��ک صنعتی در ب��ازار بروجرد با 
دو دس��تگاه چرخ خياطی ش��روع به کار کرد و 
طی س��فرهای متعدد به آلمان ، ايتاليا، ترکيه و 
چين به اين نتيجه رسيدم که احداث يک واحد 
تولي��دی صنعتی منجر به افزاي��ش بهره وری و 
ارتقای توان توليد واحدها می شود بنابراين پس 
از ت��الش و پيگيری ه��ای متعدد موفق ش��ديم 
مصوبه احداث کارخانه را از س��ازمان بنگاه های 
زودبازده استان لرستان دريافت نمائيم و با خريد 
و نص��ب مدرن ترين ماش��ين آالت توليد کت و 
شلوار با مساعدت مشاورين معتبر اروپايی، توليد 

صنعتی را آغاز کنيم. 
زاگرس پوش دارای 20 فروشگاه عرضه مستقيم 
محصول در اس��تان های جنوبی و غربی کش��ور 
مانند خوزس��تان، ايالم، کرمانش��اه، لرس��تان و 
اصفهان می باشد و تبليغات وسيعی را در شهرهای 
مذکور انجام داده اس��ت. چگين��ی در اين مورد 
م��ی افزايد: تصميم داريم فروش��گاه هايی نيز در 
ش��هر تهران راه اندازی نمائيم زيرا در حال حاضر 
اکثر اس��تان های کش��ور به خوبی با محصوالت 
زاگرس پوش آش��نا هس��تند و با انجام تبليغات 
گس��ترده در تهران نيز س��عی داري��م خريداران 

تهران��ی را ب��ا کيفيت مطلوب و قيمت مناس��ب 
محصوالت زاگرس پوش آش��نا سازيم. همچنين 
به زودی با اخذ اس��تانداردهای الزم قصد داريم 
با ص��ادرات محصوالت خود به خارج از کش��ور، 

زنجيره موفقيت های خود را تکميل نمائيم.
چگين��ی در پاس��خ به اين س��وال ک��ه ارزيابی 
ش��ما از وضعيت فعلی توليد پوش��اک در کشور 
چيست؛ عنوان می دارد: به اعتقاد من، مسئولين 
و دولتم��ردان باي��د ب��ه صنعت پوش��اک با نگاه 

مثبت تری توجه نمايند.
واقعيت اين اس��ت که در کشور تعداد واحدهای 
صنعتی نساجی بس��يار است در حالی که تعداد 
توليدکنندگان صنعتي پوش��اك انگش��ت شمار 
هس��تند بنابراين عدم وج��ود واحدهای صنعتی 
پوش��اک، حلقه مفقوده ای ميان صنعت نساجی 
و بازار مصرف محس��وب می ش��ود که متأسفانه 
کمتر مورد توجه و عنايت دولتمردان ذيربط قرار 

گرفته است. 
ش��ايد در ايران ح��دود 9 توليدکنن��ده صنعتی 
پوشاک وجود داشته باشند که در مقابل جمعيت 
70 ميليون نفری بسيار اندک می باشند لذا هنوز 
بازار توليد چنين محصوالتی در کش��ور اش��باع 
نش��ده و نيازمند توج��ه س��رمايه گذاران بخش 
خصوصی و توج��ه ويژه دولت جهت راه اندازی و 

ايجاد اشتغال برای جوانان می باشد. 
وی آينده صنعت پوشاک در ايران را روشن ارزيابی 
می کند و معتقد اس��ت: با توليد صنعتی، کيفيت 
محص��والت و بهره وری ني��روی کار ارتقا می يابد 
و در مقاب��ل قيمت تمام ش��ده محصوالت کاهش 
پيدا می کند. تمام کشورهای صنعتی و صاحب نام 
نساجی اين روند را پشت سرگذاشته اند و از طريق 

توليد صنعتی به پيشرفت دست يافته اند. 
اين توليدکننده در تکميل سخنان خود، بار ديگر 
خواستار توجه و حمايت دولت از صنايع نساجی 
به ويژه در زمينه محدوديت واردات غيرقانونی و 
قاچاق از چين می شود و تصريح می کند: قاچاق 
منسوجات مخصوصًا پوش��اک و کاالهای نهايی، 
اثرات بسيار نامطلوبی بر توليدات زيرشاخه های 
نس��اجی مانند الياف، نخ، پارچه و ... می گذارد و 
به تدريج توان رقابت را از توليدکنندگان داخلی 

سلب می کند.
مديرعامل زاگرش پوش با اش��اره به اين مطلب 
که حدود 60 درصد پارچه های مورد اس��تفاده 
اين شرکت از منابع داخلی و 40 درصد مابقی از 
منابع خارجی تأمين می ش��ود؛ تصريح می کند: 

م��واد اوليه و پارچه ه��ای اين واح��د تجاری از 
معتبرتري��ن توليدکنن��دگان داخل��ی و خارجی 
از جمله مق��دم، جامعه، مطه��ری و.. با کيفيت 
مطلوب تهيه می ش��ود و پارچه های پش��می آن 

نيز وارداتی است. 
وی در ادام��ه به اثرات اج��رای طرح هدفمندی 
يارانه ها م��ی پردازد و می گوي��د: قطعًا افزايش 
ه��ر هزينه ای که به کارخان��ه، توليد و محصول 
تحميل می شود، موجب افزايش قيمت تمام شده 
محصوالت و کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان 
می شود. معتقدم که دولت دراين زمينه کمک و 
مس��اعدت چندانی به توليد نکرده است و حتی 
بس��ته ه��ای حمايتی و اعطای وام ک��ه قرار بود 
در اختي��ار صاحبان صنايع ق��رار بگيرد، کمکي 
به توليد و کاهش قيمت تمام ش��ده محصوالت 
نخواه��د کرد بلکه بايد ن��گاه ويژه تری به مقوله 

توليد ايجاد شود. 
وی کنت��رل تمام مبادی ورودی کش��ور جهت 
ممانعت از واردات غير قانونی و قاچاق توس��ط 
دولت را بسيار مشکل و هزينه بر توصيف می کند 
و می افزايد: البت��ه تعطيلی واحدهای توليدی و 
بيکاری ده ها نفر نيروی کار، هزينه های بس��يار 
س��نگينی را بر دوش دولت تحميل می کند که 
اگر دول��ت همين هزينه ها را ص��رف مقابله با 
قاچاق نمايد بس��يار موثرت��ر و منطقی خواهد 

بود.
ش��رکت زاگرس پ��وش در مراس��م روز صنعت 
و معدن موفق به کس��ب عن��وان واحد صنعتی 
نمونه شد و لوح تقدير خود را از رييس جمهور 
درياف��ت کرد. چگينی ، س��رعت حرکت و روند 
رو به رش��د توليد در و احد تحت مديريت خود 
را عامل مهمی در کس��ب اين عنوان می داند و 
يادآور می ش��ود: افزايش تعداد فروش��گاه های 
زاگرس پ��وش در کش��ور، مهمتري��ن تصميم 
ش��رکت در آينده است زيرا از نظر ماشين آالت 
م��درن و تکنولوژی روز دنيا با مش��کلی مواجه 
نيس��تيم و حتی 10 سال از ساير رقيبان جلوتر 

هستيم. 
چگينی در پاي��ان به برنامه های آتی ش��رکت 
اشاره می کند و می گويد: از مهرماه سال جاری 
با راه اندازی رش��ته طراحی و تکنولوژی دوخت 
در دانشگاه علمی و کاربردی در راستای تربيت 
متخصص و ارتقای س��طح دانش نيروی انسانی 
اق��دام خواهي��م کرد و ت��الش خ��ود را به کار 

می بنديم تا در اين زمينه پيشگام باشيم. 

در کشـور تعـداد واحدهـای صنعتی 
نسـاجی بسـيار اسـت در حالـی که 
پوشـاك  صنعتي  توليدکنندگان  تعداد 
انگشـت شـمار هسـتند بنابراين عدم 
وجود واحدهای صنعتی پوشاک، حلقه 
مفقوده ای ميان صنعت نسـاجی و بازار 
مصرف محسوب می شـود که متأسفانه 
کمتر مورد توجـه و عنايت دولتمردان 

ذيربط قرار گرفته است.


